Sprietpraat 3 oktober 2017

Beste ouder/verzorger,
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Voor u weer een nieuwe Sprietpraat.
De volgende Sprietpraat verschijnt op dinsdag 14 november 2017.
Wilt u kopij aanleveren voor De Sprietpraat dan kan dat t/m 10 november 2017.
Kopij sturen naar speters@skozok.nl o.v.v. Sprietpraat.
Met vriendelijke groet,
Stans Peters
BS De Grasspriet

Vogelverschrikkers festival

Vogelverschrikkers festival van 14 tot 22 oktober 2017
Van Bestpark Valkenswaard
Negen dagen eigenzinnig totaalfestijn!
en veel, veel meer...
een warm nest in de herfstvakantie.
Voor grote en kleine verschrikkers
Graffiti Spelen theater Voorlezen
Hele programma downloaden,klik hier

Lustrumfeest - 5 jaar!

Lustrumfeest - 5 jaar!
Onze Grasspriet bestaat dit najaar alweer 5 jaar! Dit willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
De week van 30 oktober staat dan ook de hele week in het teken van dit feest.
Op dinsdag 31 oktober hebben we een echte feestdag: er komt een circusgroep die met alle
kinderen van de school toewerkt naar een echte circusvoorstelling! Deze circusvoorstelling zal ’s
middags gehouden worden om 14 uur. Alle ouders zijn hiervoor van harte welkom!
Op donderdag 2 november is er van 17 tot 19 uur een Lustrummarkt op het plein van onze school.
Er zullen mooie knutselwerken verkocht worden en ook hapjes en drankjes zullen volop te krijgen
zijn. Tevens zijn er mooie prijzen te winnen!
Jullie komen toch zeker ook?

Aftrap Leren leren

Aftrap Leren leren
Maandagmiddag 2 oktober hebben we tijdens de maandopening de aftrap gemaakt met Leren
leren.
Bij Leren leren staat het vermogen om het eigen leren in goede banen te leiden, te beoordelen en
bij te sturen centraal. Met de hulp van de Leren leren monsters worden verschillende strategieën
aangeboden waarmee we in de klas aan de slag gaan. Niet alle monsters zijn in alle groepen even
relevant. De leerkrachten bekijken per strategie welk monster aandacht nodig heeft in de groep.
Tijdens de eerste maandopening zijn de groene monsters aan de kinderen voorgesteld. De groene
monsters helpen de kinderen bij de vraag: Hoe kan ik goed (samen)werken in een fijne omgeving?
Ieder monster heeft zijn of haar eigen karaktereigenschappen om een bepaalde vaardigheid
centraal te stellen. Anneke Gerbrands heeft geweldige verhaaltjes van de kenmerken gemaakt die
gebruikt worden bij de introducties. Maandag hebben we kennis gemaakt met: Nettie, Sam en
Sterk, Asse en Empa en Thie.
Even kennismaken….
Nettie
Hoi, mijn naam is Nettie. Voordat ik aan een taak begin denk ik eerst heel goed na.
Waar kan ik het beste gaan zitten om mijn werkje te maken? Misschien is er in de klas aan mijn
eigen tafel plek? Of misschien heb ik daar niet genoeg ruimte en kan ik beter in de gang gaan
zitten.
Als ik weet waar ik ga zitten, pak ik de spullen die ik nodig heb voor mijn taak. Als ik sommige
materialen niet kan vinden vraag ik het even aan de juf. Zij helpt me dan te vinden wat ik nog nodig
heb. Als ik mijn spullen heb kijk ik nog eens goed of ik alles heb wat ik nodig heb.
Nu kan ik rustig aan mijn taak beginnen. Wat leuk en fijn!
Ik hoef tussendoor niet eens op te staan omdat ik al mijn spullen al heb.
Als ik klaar ben met mijn werkje, ruim ik alles netjes op. Mijn werkje laat ik even liggen op tafel.
Maar de materialen leg ik weer precies terug daar waar ze vandaan kwamen. Zo kunnen andere
kinderen er bij als ze ook deze spullen nodig hebben. Handig hoor!
Sam en Sterk
Hoi onze namen zijn Sam en Sterk. Wij vinden het fijn elkaar te helpen en leren van elkaar. Als we
in de klas samen aan een taak moeten werken vinden we dat fijn. Sam is namelijk erg handig en ik

ben erg Sterk. We praten en overleggen met elkaar. Wat is de beste manier om deze taak te doen?
We kijken eerst goed naar wat de bedoeling precies is. En dan kijken we of een van ons dit al eens
eerder heeft gedaan.
Laatst moesten we een grote puzzel maken op de vloer. Sam zei dat hij hier heel goed in is. Hij gaf
me als tip om eerst de vier hoeken te zoeken en daarna alle rechte stukken. Dat werkte fantastisch!
Zelf was ik niet op dat idee gekomen. Ik ben blij dat hij mij die tip gaf.
We vinden het allebei belangrijk dat we allebei iets te doen hebben. Het is niet leuk als een van ons
al het werk doet terwijl de ander niets te doen heeft en zich verveelt.
Soms vraag ik of Sam hulp nodig heeft. Als hij ‘ja’ zegt dan help ik hem. Als hij ‘nee’ zegt, ga ik
weer verder met mijn deel van de taak. Samen maken we iets moois.
Samenwerken is niet alleen handig. Het is ook nog eens ontzettend leuk!
Empa en Thie
Hoi onze namen zijn Empa en Thie. Wij kunnen heel goed luisteren naar andere kinderen. Wij
vinden het belangrijk om anderen uit te laten praten. Op die manier snappen we goed wat ze
bedoelen. Laatst was iemand in de klas erg boos. Hij deed heel vervelend en ging hard roepen.
Toen we ernaar toe gingen om te vragen wat er was bleek dat hij helemaal niet boos was maar juist
erg verdrietig! Hij was niet uitgenodigd voor een kinderfeestje waar hij zo graag naar toe wilde. We
zijn toen een tijdje bij hem blijven zitten en zeiden dat we heel goed begrijpen dat je daar zo
verdrietig van kan worden. Wij hebben dat namelijk ook weleens meegemaakt. Iedereen heeft dat
weleens meegemaakt denken wij.
We vroegen hem of hij misschien een keer bij ons wilde komen spelen. Dat wilde hij wel. Die dag
hebben we in de klas veel samen gedaan. En aan het eind van de middag was hij niet meer
verdrietig maar juist blij. Hij had namelijk een heerlijke dag gehad.
En wat waren wij blij dat we iemand zo hadden geholpen! We werden er zelf helemaal blij van.
Asse
Hoi mijn naam is Asse. Ik weet wat ik fijn vind en wat ik niet fijn vind. Als ik in de klas aan het werk
ben durf ik te zeggen wat ik denk en voel. Zo begrijpt de juf me heel goed. Want als je niet zegt wat
je bijvoorbeeld vervelend vindt dan weet de juf dat ook niet. Ze kan geen gedachten lezen.
Als een ander kind me afleidt tijdens een taak en dit me stoort zeg ik rustig: ‘Stop hou op, ik vind
het niet meer leuk.’ Daarna ga ik dan rustig verder aan mijn werk.
Als ik iets moeilijk vind vraag ik om hulp. Het liefst vraag ik hulp aan de juf. Maar soms is ze even
bezig. Dan vraag ik of iemand uit mijn groepje mij kan helpen. Van andere kinderen kun je namelijk
ook leren. En vaak kunnen ze heel goed uitleggen. Probeer het maar eens.
Ik vind het heel belangrijk om mijn grenzen aan te geven. Want alleen ikzelf weet wat ik fijn vind ik
wat ik niet fijn vind.

Kleedjesmarkt

Kleedjesmarkt
Wij zijn volop aan het werken in het thema Griezelen, het thema van de Kinderboekenweek van dit
jaar. Op donderdag 12 oktober sluiten we de Kinderboekenweek weer af met onze Kleedjesmarkt:
Een mooie gelegenheid voor de kinderen om oude kinderboeken te verkopen en zelf voor een heel
klein prijsje weer nieuwe te kopen!
De spelregels zijn als volgt:
- Om 14.00 uur mogen alle kinderen zich verspreiden door de gangen van de school en hun kleedje
(handdoek) met boeken erop uitstallen.
- Elk kind uit groep 1/2 wordt gekoppeld aan een bovenbouwkind die kan helpen bij de handel.
- Om 14.15 uur klinkt het startsignaal. Er mag verkocht worden!
- Alle boeken worden verkocht voor 20 cent. Neem daarom alleen muntjes van 20 cent mee!
- Elk kind mag maximaal 10 kinderboeken van thuis meenemen.
- Elk kind mag maximaal 10 muntjes van 20 cent meenemen.
- Om 15.00 uur is de Kleedjesmarkt afgelopen.
Hopelijk gaan alle kinderen weer naar huis met een aantal nieuwe boeken en veel nieuw
leesplezier!
Fijne kinderboekenweek allemaal!!

Vrijwillige overblijfkrachten

De eeTClub zoekt vrijwillige overblijfkrachten!!
Kunt u tussen de middag komen meehelpen?
Wist u dat u voor dit leuke vrijwilligerswerk een vergoeding ontvangt?
Kinderen verdienen het om een fijne lunchpauze te hebben,
zodat zij fris en ontspannen aan de middag op school kunnen beginnen.
Onze overblijfkrachten letten erop dat alle kinderen zich thuis voelen in onze eeTClub!
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Felicia Gijsberts,
telefoon 040 207 55 58 of eetclubgrasspriet@horizonkinderopvang.nl

Oproep voor kascontrolecommissie

Oproep voor kascontrolecommissie 2016/2017 oudervereniging

De oudervereniging doet hierbij een oproep voor 2 ouders die binnenkort de kascontrole van
schooljaar 2016/2017 op zich willen nemen. Als u zich hiervoor op wilt geven kunt u contact
opnemen met de penningmeester van de oudervereniging: Dennie van Asten, Den Haas 42,
Valkenswaard, tel. 06-36402479 email: dcvanasten@hotmail.com. In overleg zal dan een datum
geprikt worden voor de kascontrole die niet meer dan een avondje in beslag hoeft te nemen.

Ouderbijdrage Oudervereniging

Ouderbijdrage Oudervereniging
In de week van 9 oktober 2017 wordt de jaarlijkse ouderbijdrage geïncasseerd bij de
ouders/verzorgers die hiervoor een doorlopende machtiging hebben afgegeven. Indien u geen
machtiging heeft afgegeven voor het automatisch voldoen van de bijdrage, dan verzoeken wij u bij
deze om de ouderbijdrage zelf te voldoen.
De bijdrage bedraagt € 27,50 per kind. Deze graag overmaken naar: NL68RABO 0152 9721 96
t.n.v. Oudervereniging de Grasspriet onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).
Indien u alsnog een machtiging wilt afgeven dan kunnen wij u die per e-mail toesturen. Hiervoor
graag een verzoek per e-mail richten aan de penningmeester: Dennie van Asten
dcvanasten@hotmail.com
Met deze machtiging kunnen ook de overblijfbijdragen geïncasseerd worden. Door te machtigen
bespaart u ons veel administratief werk en heeft u zelf nergens omkijken naar.
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. De oudervereniging betaalt daarvan de kosten van het
schoolreisje, vieringen van Sinterklaas, Kerstmis en carnaval en nog wat andere activiteiten.
Oudervereniging De Grasspriet

Drukte op de parkeerplaats

Drukte op de parkeerplaats
Op de parkeerplaats voor het schoolgebouw ontstaat de laatste tijd een onoverzichtelijke situatie.
Dit heeft vooral te maken met het feit, dat ouders en kinderen (al dan niet met de fiets) plaatsnemen
op de parkeerplaats in plaats van op het trottoir rond de parkeerplaats. Hierdoor ontstaan
gevaarlijke situaties bij het inrijden of verlaten van de parkeervakken.
Voor de veiligheid van iedereen willen wij u daarom vriendelijk verzoeken om bij het halen en
brengen van uw kind(eren) de parkeerplaats vrij te houden, zodat automobilisten die willen
inparkeren of de parkeerplaats willen verlaten dit zonder gevaar kunnen doen

Up-to-date via SKOZapp

Eenvoudig up-to-date via SKOZapp
Als ouder wilt u natuurlijk helemaal op de hoogte blijven van belangrijke berichten, de laatste
nieuwtjes, de activiteiten én de resultaten op school. Een fotootje af en toe zou ook fijn zijn. Alles
om het schoolleven van uw kind maximaal mee te krijgen.
Wat te doen als de app niet werkt?

Is uw emailadres mogelijk veranderd?
Hebt u de app al een keer verwijderd en opnieuw geïnstalleerd?
Bent u het wachtwoord vergeten?
Hebt u andere vragen over de SKOZapp?
Neem dan contact op via Support.

Oproep voor ouderlid

Beste ouders, MR-leden,
Vanaf 1 augustus 2014 werkt het onderwijs met 'passend onderwijs'. Dit betekent dat er voor ieder
kind een passend onderwijsaanbod moet zijn. Dat wordt in onze regio geregeld door het
Samenwerkingsverband De Kempen. Alle scholen voor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs
en speciaal onderwijs van onze regio maken deel uit van dit samenwerkingsverband.
(www.podekempen.nl)
Ondersteuningsplan en ondersteuningsplanraad.
Het bestuur van het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor passend onderwijs en
beschrijft in haar ondersteuningsplan het beleid van het samenwerkingsverband.
Kernthema’s zijn:
- de kwaliteit van de basisondersteuning;
- extra ondersteuning voor leerlingen in het regulier onderwijs;
- verwijzing naar en toelating door SBO en SO;
- afstemming en samenwerking tussen scholen, schoolbesturen en de jeugdzorg;
- het financiële beleid van het samenwerkingsverband;
Ouders en personeelsleden hebben medezeggenschap over dit ondersteuningsplan door deelname
in de ondersteuningsplanraad (OPR). Vanuit SKOzoK nemen één ouder en één personeelslid
zitting in de OPR.
Het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband wordt eens in de vier jaar vastgesteld en
jaarlijks geactualiseerd. De OPR vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Ter voorbereiding op elke
vergadering dienen inhoudelijke stukken te worden gelezen.
Vacature
Door vertrek van een ouderlid is er een vacature ontstaan voor een ouder met een kind op een

SKOZOK basisschool. Wij zijn op zoek naar kandidaten die
- zich enthousiast en daadkrachtig willen inzetten voor het samenwerkingsverband,
- bovenschools kunnen denken en handelen,
- bij voorkeur ervaring hebben met medezeggenschap (het is niet nodig om lid te zijn van een MR).
Wilt u zich aanmelden voor deze vacature? Stuur daarvoor uw curriculum vitae en een korte
motivatie naar het volgende emailadres: gmr@skozok.nl. Bij meer aanmeldingen wordt er een
verkiezing gehouden door de GMR.
Meer informatie over de ondersteuningsplanraad en het samenwerkingsverband, vindt u op de
website van PO de Kempen http://www.podekempen.nl/Ondersteuningsplanraad-(OPR)
Voor extra informatie over de vacature kunt u rechtstreeks contact opnemen met het huidige
SKOZOK ouderlid: Hetty van Hirsel via e-mail hetty.vanhirsel@hetnet.nl of mobiel 06-51611366.
Wij hopen op enthousiaste reacties, zodat we in september ook in de OPR weer op volle sterkte
kunnen starten.
Met vriendelijke groet,
Dian Botteram
Voorzitter GMR
Ineke Mensink,
Vicevoorzitter GMR

De Grasspriet
Van de Venstraat 9, 5555 KK Valkenswaard
degrasspriet.nl
Vragen? 040 2012908 of infodegrasspriet@skozok.nl

